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 انعالقاث اندٔنيت:عُٕاٌ انًاسخر

 انًسيهت-  جايعت يحًد بٕضياف:انًؤسست
7102/7102 :انسُت انجايعيت

 -3إطار وأهداف التكوٌن:
أ -شروط االلتحاق ( تحدٌد تخصصات النموذجٌة للٌسانس التً تسمح بااللتحاق بالتكوٌن فً
الماستر المعنً )
ليسانس  LMDعموم سياسية وعالقات دولية

ليسانس عموم سياسية وعالقات دولية نظام كالسيكي

ب -أهداف التكوٌن (الكفاءات المستهدفة ،المعارف المكتسبة عند نهاٌة التكوٌن  20،سطر على أكثر تقدٌر)
 يهدف تخصص العالقات الدولية والقةاوون الةدول إلة تكيةين الطالةب كةن تعكيةا الكةداال الكةصةف كاة ال يساوس كن خالل دااس كةاوا جديدة أيثا تخصصا ،أو تواول الكواضيع التق يدية فة

التخصص بطايق أيثا عكقا ،وهو كا يتةيح ل طالةب إكياوية كسةاياة التطةواات الةاصة فة الةق ةين
الوظاي والعك

ل عالقات الدولي بصف خاص والع وم السياسي بصف عاك .

 يكةةا يهةةدف التيةةوين ع ة توكي ة كهةةااات التة يةةل وال ةابط الكوهج ة ويةةاا الةةتةيم ف ة ا دوات الجديةةدةل بةث ف كجال الع وم السياسي والعالقات الدولي  ،والل بهةدف انوتقةال بالطالةب كةن كجةاد كت قة

ل كعاف إل واقد لها ،كةن خةالل إخضةاع الكعةااف الكقةااة لةادوات الكوهجية  ،وفةتح الكجةال ل طالةب
لتطويا تصوااته الخاص ةول الكواضيع الكقتاة  ،وتدايبه ع

لافياا.

وبصف عاك يهدف التيوين ف

كهااات انستدنل والبواء الصةيح

الكةص إل أيجاد يفاءات اات تيوين كعكا ف كجال العالقات الدولي

والقاوون الدول  ،واستغالل الكادود الع ك

والتيوين الكعاف

ل تع يم العال والكساهك ف الجهد الوطو ل توكي الكستداك .

الكتخصص ف

تةقيا أهداف الاؤي الجديدة

ج -المؤهالت والقدرات المستهدفة (فٌما ٌخص االندماج المهنً –  20سطر على األكثر)
 -تيوين ع ك

التع يم العال .

 -قداة أيبا ع

جيد وكتفاعل إيجابيا كع التطواات الةاص
تة يل السياسات والتفاعالت الةاص

ف

ف

كواهج إدااة الجودة ف

قطاع

العالقات الدولي  ،وابطها بكبادئ

السياس الخااجي الجزائاي وكواقفها كن كخت ف القضايا الدولي .

 -تةيم كوهج كةيم ف طاا وأساليب البةث والتة يل ف الع وم السياسي والعالقات الدولي .

د -القدرات الجهوٌة والوطنٌة القابلة لتشغٌل حاملً الشهادات الجامعٌة
 -اإلدااات العكوكي

 الجاكع بعد كواص الدااس -الس ل الدب وكاس

 وسائل انعالم الكيتوب والسكعي البصايانًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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ه -الجسور نحو تخصصات أخرى:
 يل التخصصات الكهتك بكوضوعات العالقات الدولي يالسياسة الكقااوة  ،والقةاوون الةدول  ،والكوظكةاتالدولي  ،والدب وكاسي  ،والدااسات انق يكي  ،والدااسات انستااتيجي وا كوي  ،وتاايخ العالقات الدولي .

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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 -IIبطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم
(الرجاء تقدٌم بطاقات األربع( )4سداسٌات)

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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 - 0السداسً األول:

وحدة التعلٌم

الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :
الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

وحدات التعلٌم األساسٌة
المادة  :1النظرٌة السٌاسٌة المعاصرة
المادة :2السٌاسة الخارجٌة المقارنة
المادة  :3االستراتٌجٌة واالمن الدولً
وحدات التعلٌم المنهجٌة
المادة  :1منهجٌة البحث العلمً 1
المادة  :2ابستمولوجٌا المعرفة السٌاسٌة
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
المادة  :1القانون الدولً الجنائً
المادة  :2التعاون والنزاع فً العالقات
الدولٌة
وحدة التعلٌم األفقٌة
المادة :1لغة أجنبٌة (1انجلٌزٌة )
مجموع السداسً 1

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

450
150
150
150
225
150
75
45
22.30

9
3
3
3
3
1.30
3
1.30

أعمال
موجهة
4.30
1.30
1.30
1.30
3
1.30
1.30

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم
األرصدة

المعامل
أعمال أخرى
9
3
3
3
3
2
1
2
1

18
6
6
6
9
6
3
2
1

×

22.30

1.30

1

1

×

22.30

1.30

1

1

1

1

15

30

22.30
742.30

16.30
5.30سا
5.30سا
5.30سا
10.30
7سا
3.30سا

متواصل إمتحان

1.30
13.30
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×
×
×

×
×
×

×
×

×

×

 -7السداسً الثانً:
وحدة التعلٌم

الرمز :وت أ
المعامل10:
الرصٌد02 :
الرمز:وت م
المعامل3:
الرصٌد0 :
الرمز:وت إ
المعامل7 :
الرصٌد7:
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

وحدات التعلٌم األساسٌة
المادة  :1االتجاهات الجدٌدة فً نظرٌة
العالقات الدولٌة
المادة  :2السٌاسة الخارجٌة الجزائرٌة
المادة  :3السٌاسة البٌئٌة الدولٌة
وحدات التعلٌم المنهجٌة
المادة  :1منهجٌة البحث العلمً 2
المادة  :2تقنٌات اإلعالم واالتصال
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
المادة  :1القانون الدبلوماسً والقنصلً
المادة  :2االقتصاد السٌاسً الدولً
وحدة التعلٌم األفقٌة

الحجم الساعً
السداسً
15أسبوع

محاضرة

450

9

األرصدة

المعامل

أعمال
موجهة
4.30

16.30

9

18

متواصل امتحان

أعمال أخرى

150

3

0331

5.30سا

3

6

×

×

150
150
225
150
75
45
22.30
22.30
22.30

3
3
3
1.30
1.30
3
0331
0331

0331
0331
1.30
1.30

5.30سا
5.30سا
10.30
7سا
3.30سا

3
3
3
2
1
2
1
1
1

6
6
9
6
3
2
1
1
1

×
×

×
×

×

×
×

المادة :لغة انجلٌزٌة 2

22.30

مجموع السداسً 1

742.30

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

الحجم الساعً األسبوعً
أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم

0331
15.00
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1

1

15
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×
×
×

 - 3السداسً الثالث:

وحدة التعلٌم
وحدات التعلٌم األساسٌة
المادة  :1الدراسات االقلٌمٌة
الرمز :وت أ المادة  :2قضاٌا السٌاسة العالمٌة
المعامل10:
الرصٌد 02 :المعاصرة
المادة  :3التنظٌم الدولً المعاصر
وحدات التعلٌم المنهجٌة
الرمز:وت م المادة  :1منهجٌة اعداد مذكرة
المعامل3:
الرصٌد 0 :المادة  :2المشروع المهنً والشخصً
وحدات التعلٌم االستكشافٌة
الرمز:وت إ المادة  :1الحوكمة العالمٌة
المعامل7 :
الرصٌد 7:المادة :2أخالقٌات البحث العلمً
وحدة التعلٌم األفقٌة
الرمز:وت أ
المعامل0:
الرصٌد0:

المادة :لغة انجلٌزٌة 3
مجموع السداسً 1

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

الحجم الساعً
السداسً

الحجم الساعً األسبوعً

15أسبوع

محاضرة

أعمال
موجهة

051

أعمال
تطبٌقٌة

نوع التقٌٌم
األرصدة

المعامل

متواصل

أعمال أخرى

9
3

4.30
1.30

16.30
5.30سا

9
3

إمتحان

18
6

×

×

3

1.30

5.30سا

3

6

×

×

150

3
3
1.30

1.30
3
1.30
1.30

5.30سا
10.30
7سا
3.30سا

45

3
1.30
1.30
1.30

3
3
2
1
2
1
1
1

6
9
6
3
2
1
1
1

×

×

150
150
225

150
75
22.30
22.30
22.30

1.30

22.30
742.30

13.30

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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1

1

15

30

8

×
×

×

×
×
×

 - 0السداسً الرابع:
المٌدان  :الحقوق والعلوم السٌاسٌة
الفرع  :العلوم السٌاسٌة
التخصص :العالقات الدولٌة والقانون الدولً

ملتقى
مذكرة نهاٌة الدراسة
مجموع السداسً 0

الحجم الساعً
األسبوعً
3.31
04.31
251

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

المعامل

األرصدة

0
0
7

7
72
31

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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انًؤسست:

10

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االساسٌة
اسم المادة :النظرٌة السٌاسٌة المعاصرة
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم:
-

تعرف الطالب على االتجاهات النظرٌة األساسٌة فً مٌدان العالقات الدولٌة
القدرة على إسقاط النظرٌات على الواقع

المعارف المسبقة المطلوبة :
 تارٌخ الفكر السٌاسً القدٌم تارٌخ الفكر السٌاسً الحدٌثمحتوى المادة:
 انبعاث النظرٌة السٌاسٌة اللٌبرالٌة المساواتٌة التحررٌة الجماعاتٌة النظرٌة الجمهورٌة النظرٌة النسوانٌة الدٌمقراطٌة التداولٌة الفكر السٌاسً االسالمً المعاصرطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان  +عمل شخصً للطالب
العمل الشخصًٌ :عد الطالب بحثا فً أحد عناصر المقرر
المراجع:
ػبهر هصببح
تحلٍل السٍبست الخبرجٍت
ٌىسف جوٍل أبى داهىر
نحى خطبة سٍبسً دٌومراطً
هشبم هحوذ االلذاحً
هؼبلن النظن السٍبسٍت الوؼبصرة
هحوذ سؼذ أبى ػبهىد
النظن السٍبسٍت فً ظل الؼىلن
نؼٍن تسى هسكً
النظبم الؼبلوً المذٌن و الجذٌذ
هىسى هؼٍرش
النظبم السٍبسً فً الٍهىدٌت و اإلسالم
بٍن النظرٌت و التطبٍك
هحوذ ػبذا لىاحذ حجبزي
الىػً السٍبسً فً الؼبلن الؼربً
دوهٍنك شفبلٍٍه
حبر الشرق بٍن الحروة و صراع
السلطت
دوهٍنك شفبلٍٍه
الؼاللت هغ الغرة هن هنظىر الذراسبث
اإلنسبنٍت

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم االساسٌة
اسم المادة :السٌاسة الخارجٌة المقارنه
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم:
 تعرف الطالب على السٌاسة الخارجٌة نظرٌا وعملٌا بشكل مقارن -يحأنت ححهيم انسياست انخارجيت ندٔل يعيُت اَطالقا يٍ انرصيد انُظري انًقدو

المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة تارٌخ العالقات الدولٌة
 -انًفاْيى انقاعديت نهسياست انعايت

محتوى المادة:
-

مدخل عام مفاهٌمً
السٌاسة الخارجٌة كجزء من السٌاسة العامة للدولة
البناء المؤسساتً والقانونً للسٌاسة الخارجٌة
أهداف ووسائل السٌاسة الخارجٌة
عملٌة صنع السٌاسة الخارجٌة
نظرٌات صنع القرار فً السٌاسة الخارجٌة
تحلٌل السٌاسة الخارجٌة
أنماط السٌاسة الخارجٌة على المستوى العالمً
نماذج للسٌاسة الخارجٌة المقارنة
مستقبل السٌاسة الخارجٌة فً عصر العولمة

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان  +عمل شخصً للطالب
العمل الشخصًٌ :عد الطالب بحثا فً أحد عناصر المقرر
المراجع:
يحًد انسيد سهيى ،تحلٍل السٍبست الخبرجٍت( ،يكخبت انُٓضت انعربيت ،انقاْرة ،ط،)2،1998
سخيفٍ ٔٔنج "،الؼاللبث الذولٍت :ػبلن واحذ ،نظرٌبث هتؼدذدة"،حرجًةت :ققةاع عةاول ٔ قيةداٌ قيةاََ ،،قةال عةٍ
يٕقع3http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR :
غراْاو ايفاَز ٔ جيفري َٕيُٓاو "،السٍبست الخبرجٍت" ،لبهىش بنغىٌن للؼاللبث الذولٍت،حرجًت يركةز انخهةي
نألبحةةةةةةةةةةةةةاد ،ط ، 2بُغةةةةةةةةةةةةةٕيٍ نهُ ةةةةةةةةةةةةةر ،يةةةةةةةةةةةةةار َ ، .2000قةةةةةةةةةةةةةال عةةةةةةةةةةةةةٍ يٕقةةةةةةةةةةةةةع:
http://elibrary.grc.to/ar/penquin/page_6_0.htm
Joseph frankel,The making of foreign policy, oxford university press, new
p 4..york,1963
َاصيف يٕسف حخ،،النظرٌت فً الؼاللبث الذولٍت( ،وار انكخاب انعرب .،بيرٔث ،ط.)1،1985
يحًد يٕسف انسٕيد " ،االتجبهدبث النفسدٍت فدً دراسدت الؼاللدبث الذولٍدت" ،يجهةت اندبهٕياسة ،،يعٓةد اندراسةاث
اندبهٕياسيت ( انعالقاث انعايت) ،انًًهكت انعربيت انسعٕويت،انعدو  ،12سُت .1989
جُسٍ نٕيد ،تفسٍر السٍبست الخبرجٍت،ث/يحًد بٍ احًد يفخ،،يحًد انسيد سهيى(،عًاوة شؤٌٔ انًكخباث جايعةت
انًهك سعٕو ،انرياض) ،1989،
انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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عديهّ يحًد انطاْر.أهوٍت الؼىاهل الشخصٍت فً السٍبسدت الخبرجٍدت الجسايرٌدت .يةككرة نُيةم شةٓاوة انًاجسةخير
ف ،انعالقاث اندٔنيت .جايعت قسُطيُت.2005.
جٌٕ بيهيس ٔ سخيف سًيذ ،ػىلوت السٍبست الؼبلوٍت ،حرجًت :يركز انخهي نألبحاد( ،اإلياراث انعربيت
انًخحدة ،ط،)2004 ،01
انسيد أييٍ شهب ،،التسؼٍنٍبث33أسئلت هب بؼذ الحرة الببردة (،عانى انكخاب ،انقاْرة .)2001
َةةاَيس يفةةطفي ،هيةةم" ،الريبسددت ؤوسسسددت لصددنغ السٍبسددت الخبرجٍددت ا هرٌكٍددت" (،يجهةةت انسياسةةت اندٔنيةةت،
انقاْرة ،يركز األْراو نهدراساث انسياسيت ٔ االسخراحيجيت،انعدو  ،127يُاير  ،)1997ص ص 82-80
1
) Volker Rittberger. “Approaches to the study of Foreign Policy derived from
international
relations
theories”,
In
site
internet:
http://www.isanet.org/noarchive/rittberger.html.
) James D.fearon, Domestic Politics. Foreign Policy and Theories of International
Relations, In site internet: http://www.people.fas.harvard.edu/ Johnston / gov2880

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االساسٌة
اسم المادة :االستراتٌجٌة واالمن الدولً
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم:
 تعرف الطالب على مفهوم االستراتٌجٌة والمفاهٌم المرتبطة به -انقدرة عهي إسقاط انُظرياث عهي انٕاقع

المعارف المسبقة المطلوبة :
 تارٌخ العالقات الدولٌة المفاهٌم االستراتٌجٌة واالمنٌة القاعدٌةمحتوى المادة:
-

مفهوم االستراتٌجٌة والمفاهٌم المتعلقة بها
نشأة وتطور الدراسات االستراتٌجٌة
االستراتٌجٌة واألمن الدولً
االستراتٌجٌة والجغرافٌا السٌاسٌة

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان  +عمل شخصً للطالب
العمل الشخصًٌ :عد الطالب بحثا فً أحد عناصر المقرر
المراجع:
اشتون كارت ،الدفاع الوقائً *استراتٌجٌة امرٌكٌة جدٌدة االمن
السكال بونٌفاس ،ارادة العجز*نهاٌة الطموحات العالمٌة و االستراتٌجٌة*
عباس غالً /نظرٌات السٌطرة االستراتٌجٌة وصراع الحضارات
عالء أبو عامر ،العالقات الدولٌة(الظاهرة والعلم ـ الدبلوماسٌة واالستراتٌجٌة)
مال مصطفى عبد هللا السلطان /االستراتٌجٌة االمرٌكٌة فً الشرق االوسط
انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحد التعلٌم المنهجٌة
اسم المادة :منهجٌة البحث العلمً
الرصٌد4 :
المعامل7 :
أهداف التعلٌم:
-

تعرف الطالب على طرق ومناهج البحث فً العلوم السٌاسٌة بصفة عامة وفً العالقات الدولٌة على وجه
الخصوص
 -اكتساب مهارات التحلٌل والتفكٌك وصٌاغة االشكالٌات والفرضٌات ووضع خطة للبحث

المعارف المسبقة المطلوبة :
 ابستمولوجٌا العلوم السٌاسٌة تقنٌات البحث العلمًمحتوى المادة:
-

خصائص المعرفة العلٌمة
طرق التفكٌر المنهجً
المتطلبات المنهجٌة لدراسة العالقات الدولٌة
مناهج البحث فً العالقات الدولٌة
الخطوات المنهجٌة فً إعداد البحوث
تدرٌبات عملٌة على صٌاغة االشكالٌة وإعداد الفرضٌات ووضع خطة البحث

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان  +عمل شخصً للطالب
العمل الشخصًٌ :عد الطالب بحثا فً أحد عناصر المقرر
المراجع:
محمد سلٌمان الدجانً  ،منهجٌة البحث العلمً فً علم السٌاسة
عامر مصباح ،منهجٌة البحث العلمً فً العلوم السٌاسٌة و االعالم
رشٌد زرواتً ،تدرٌبات على منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة
علً غربً /ابجدٌات المنهجٌة فً كتابة الرسائل الجامعٌة
محمد شلبً ،المنهجٌة فً التحلٌل السٌاسً

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحد التعلٌم المنهجٌة
اسم المادة :ابستمولوجٌا المعرفة السٌاسٌة
الرصٌد3 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
 االحاطة بفلسفة المعرفة والمبادي العامة لالبستمولوجٌا-

اكتساب روح التفكٌر النقدي والقدرة على وضع الفكر السٌاسً فً سٌاقه الفلسفً

المعارف المسبقة المطلوبة :
انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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 ابستمولوجٌا العلوم السٌاسٌة منهجٌة البحث العلمًمحتوى المادة:
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان  +عمل شخصً للطالب
العمل الشخصًٌ :عد الطالب بحثا فً أحد عناصر المقرر
المراجع:
محمد نصر عرف ،ابستمولوجٌا السٌاسة المقارنة
محمد سلٌمان الدجانً  ،منهجٌة البحث العلمً فً علم السٌاسة
عامر مصباح ،منهجٌة البحث العلمً فً العلوم السٌاسٌة و االعالم
محمد شلبً ،المنهجٌة فً التحلٌل السٌاسً

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االستكشافٌة
اسم المادة :القانون الدولً الجنائً
الرصٌد0 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
-

تعرف الطالب على المفاهٌم القاعدٌة للقانون الدولً الجنائً
دراسة حاالت تطبٌقٌة

المعارف المسبقة المطلوبة :
 القانون الدولً العامالقانون الجنائً
محتوى المادة:
 مدخل عام للقانون الجنائً الدولً مصادر القانون ج د مباديء ق ج د المحكمة الجنائٌة الدولٌة أمثلة وتطبٌقاتطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع:
حماٌة االقلٌات فً ظل النزاعات المسلحة بٌن الفقه الجنائً االسالمً والقانون الدولً االنسانً
نابف حامد ،جرٌمة العدوان فً ظل نظام المحكمة الجنائٌة الدولٌة
عبد الفتاح بٌومً ،لمحكمة الجنائٌة الدولٌة
لٌندة معمر ،المحكمة الجنائٌة الدولة الدائمة و اختصاصاتها
نبٌل صقر ،وثائق المحكمة الجنائٌة الدولٌة

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االستكشافٌة
اسم المادة :التعاون والنزاع فً العالقات الدولٌة
الرصٌد0 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
-

 تعرف الطالب على عوامل الصراع والتعاون فً العالقات الدولٌةدراسة أمثلة معاصره

المعارف المسبقة المطلوبة :
نظرٌات الصراع الدولً وإدارة النزاعات
 -نظرٌات التكامل واالندماج

محتوى المادة:
-

تفسٌر الصراع الدولً
واقع النزاعات المسلحة فً الواقع الدولً الراهن
استراتٌجٌات إدارة األزمة
الجهود الدولٌة لحل النزاعات
استراتٌجٌات تجنب النزاع
التكتالت االقلٌمٌة على المستوى العالمً
التعاون متعدد األطراف فً إطار المنظمات الدولٌة
االندماج االقلٌمً بٌن السٌاسً واالقتصادي
الحالف العسكرٌة فً عالم ما بعد الحرب الباردة

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع:
ولٌم كوانت ،عملٌة السالم الدبلوماسٌة االمرٌكٌة والنزاع العربً االسرائٌلً منذ 1967
عدنان السٌد ،العرب فً دائرة النزاعات الدولٌة
صالح ٌحً ،تسوٌة النزاعات الدولٌة سلمٌا
بول كولٌبر ،الموارد الطبٌعٌة والنزاعات المسلحة
عبد القادر روٌق ،التعاون العربً االفرٌقً-ضرورة حٌوٌة لمواجهة العولمة-

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االفقٌة
اسم المادة :اللغة االنجلٌزٌة
الرصٌد0 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
-

اكتساب مهارات القراءة العلمٌة باللغة االنجلٌزٌة

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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-

القدرة على التعامل مع المراجع االجنبٌة بغرض البحث

المعارف المسبقة المطلوبة :
محتوى المادة:
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان +

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االساسٌة
اسم المادة :االتجاهات الجدٌدة فً نظرٌة العالقات الدولٌة
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم:
-

تعرف الطالب على االتجاهات النظرٌة األساسٌة فً مٌدان العالقات الدولٌة
القدرة على إسقاط النظرٌات على الواقع

المعارف المسبقة المطلوبة :
 تارٌخ العالقات الدولٌة تارٌخ الفكر السٌاسً الحدٌثمحتوى المادة:
 مقدمة عامة تتضمن أهمٌة التنظٌر فً العالقات الدولٌة مفهوم العالقات الدولٌة نشأة التنظٌر فً العالقات الدولٌة النظرٌات التفسٌرٌة النظرٌات التكوٌنٌة المدارس الكبرى فً التنظٌر فً العالقات الدولٌةانعالقت بيٍ انُظريت ٔانٕاقع

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان  +عمل شخصً للطالب
العمل الشخصًٌ :عد الطالب بحثا فً أحد عناصر المقرر
المراجع:
-

عبد اللطٌف بوروبً ،تحوالت النظرٌات واألفكار فً العالقات الدولٌة بعد الحرب الباردة ،مقدمة لنٌل شهادة
دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة  ،فرع العالقات الدولٌة ،جامعة قسنطٌنة ،
2008 /2009.
 عبد الناصر جندلً  ،انعكاسات تحوالت النظام الدولً لما بعد الحرب الباردة على االتجاهات النظرٌةالكبرى للعالقات الدولٌة  ،أطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه دولة فً العلوم السٌاسٌة ،فرع العالقات
الدولٌة،جامعة قسنطٌنة4002/4002 ،
عبد العزٌز جراد ،العالقات الدولٌة ،الجزائر  ،المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة للنشر2994 ،جٌمس دوفرتً وروبرت بالتسغراف ،النظرٌات المتضاربة فً العالقات الدولٌة  ،ترجمة:د/ولٌد عبد الحً  ،الكوٌت  ،كاظمة للنشر .2992 ،
ناصف ٌوسف حتى ،النظرٌة فً العالقات الدولٌة  ،لبنان  ،بٌروت  ،دار الكتاب العربً2992 ، -عدنان طه الدوري ،العالقات السٌاسٌة الدولٌة ،لٌبٌا  ،طرابلس ،الجامعة المفتوحة ،الطبعة الرابعة .2999 ،

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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بطرس بطرس غالٌو محمود خٌري عٌسى ،المدخل فً علم السٌاسة ،مصر  ،القاهرة ،مكتبة االنجلوالمصرٌة.2999 ،
محمد منذر  ،مبادئ فً العالقات الدولٌة من النظرٌات الى العولمة. صالح هرٌدي  ،العالقات الدولٌة مفهومها وتطورها ،دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر ،الطبعة األولى ،.2999
كوالر ،دانٌال ،ت خضر خضر ،العالقات الدولٌة  ،دار الطلٌعة ،بٌروت.2990 ،بدوي محمد طه  ،مدخل العالقات الدولٌة  ،دار النهضة العربٌة  ،بٌروت.2994 ، مبروك غضبان  ،مدخل العالقات الدولٌة  ،الطبعة األولى  ،دار العلوم للنشر والطباعة.محمد علً القوزي ،العال قات الدولٌة فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر  ،دار النهضة العربٌة  ،بٌروت  ،الطبعةاألولى .4004 ،

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االساسٌة
اسم المادة :السٌاسة الخارجٌة الجزائرٌة
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم:
 تعرف الطالب على السٌاسة الخارجٌة للجزائر ومكانتها فً الساحة الدولٌة -انخعرف عهي أٔنٕياث انسياست انخارجيت نهجزائر ف ،انًرحهت انراُْت

المعارف المسبقة المطلوبة :
-

 تارٌخ الجزائر الحدٌث والمعاصر -تحلٍل السٍبست الخبرجٍت

محتوى المادة:
-

-

-

تارٌخ السٌاسة الخارجٌة الجزائرٌة
 oقبل االحتالل الفرنسً
 oالفترة االستعمارٌة
 oأثناء الثورة التحرٌرٌة
 oبعد االستقالل
البناء المؤسساتً للسٌاسة الخارجٌة الجزائرٌة
 oرئٌس الجمهورٌة
 oوزارة الخارجٌة
 oالجهاز الدبلوماسً
 oدور البرلمان ولمؤسسات الحكومٌة األخرى
أولوٌات السٌاسة الخارجٌة للجزائر ومبادئها
مجاالت التحرك الدبلوماسً الجزائري
المواقف الجزائرٌة تجاه القضاٌا الدولٌة
حصٌلة خمسٌن سنة من الدبلوماسٌة الجزائرٌة

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان  +عمل شخصً للطالب
انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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العمل الشخصًٌ :عد الطالب بحثا فً أحد عناصر المقرر
المراجع:
محمد طمار ،الروابط الثقافٌة بٌن الجزائر و الخارج
وكً ممبارك ،أصول األزمة فً العالقات المغربٌة – الجزائرٌة
حنٌفً هالٌلً ،العالقات الجزائرٌة االوروبٌة ونهاٌة
عبد الرحمن شٌبان ،الجزائر وفلسطٌن بٌن قوة الحق وحق القوة
ٌحً بوعزٌز /عالقات الجزائر الخارجٌة
عبد العالً دبلة ،الدولة الجزائرٌة الحدٌثة * االقتصاد و المجتمع و السٌاسة *

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االساسٌة
اسم المادة :السٌاسة البٌئٌة الدولٌة
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم:
تعرف الطالب على أهمٌة البٌئة فً المجال الدولً ،و االطالع على المشاكل الرئٌسٌة التً تهدد البٌئة فً العالم و
سبل معالجتها

المعارف المسبقة المطلوبة :
المعارف المحصلة فً أطوار اللٌسانس و السنة أولى ماستر

محتوى المادة:
أوال :المشاكل البٌئٌة فً العالم و مسبباتها
 1المشاكل البٌئٌة الرئٌسٌة
 التصحر تلوث المٌاه تدهور نوعٌة التربة تلوث الهواء بٌئة العمل البٌئة الحضرٌة 2أهداف السٌاسة البٌئٌة و استراتٌجٌتها و أدواتها
 االهداف االستراتٌجٌات أدوات السٌاسٌة البٌئٌةالتثقٌفٌة و التعلٌمٌة
المؤسسٌة و التشرٌعٌة
التنظٌمٌة المباشرة
 3البعد االقلٌمً و االتفاقٌات الدولٌة
 المؤسسات الدولٌة التً تعنى بالبٌئة االتفاقٌات الدولٌة للحفاظ على البٌئةالمراجع:
انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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 محمد سمٌر فاضل :المسؤولٌة الدولٌة عن االضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووٌة وقت السلم،القاهرة1976،
 علً سعٌدان :حماٌة البٌئة من التلوث بالمواد االشعاعٌة و الكٌماوٌة فً القانون الجزائري ،دارالخلدونٌة2008،
 غازي أبو شقر :التربٌة البٌئٌة فً مناهج التعلٌم بالوطن العربً ،المنظمة العربٌة للتربٌة و الثقافة والعلوم1987 ،
طرٌقة التقٌٌم:
امتحان  +مستمر

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحد التعلٌم المنهجٌة
اسم المادة :منهجٌة البحث العلمً
الرصٌد4 :
المعامل7 :
-

تعرف الطالب على طرق ومناهج البحث فً العلوم السٌاسٌة بصفة عامة وفً العالقات الدولٌة على وجه
الخصوص
 -اكتساب مهارات التحلٌل والتفكٌك وصٌاغة االشكالٌات والفرضٌات ووضع خطة للبحث

المعارف المسبقة المطلوبة :
 ابستمولوجٌا العلوم السٌاسٌة تقنٌات البحث العلمًمحتوى المادة:
-

خصائص المعرفة العلٌمة
طرق التفكٌر المنهجً
المتطلبات المنهجٌة لدراسة العالقات الدولٌة
مناهج البحث فً العالقات الدولٌة
الخطوات المنهجٌة فً إعداد البحوث
تدرٌبات عملٌة على صٌاغة االشكالٌة وإعداد الفرضٌات ووضع خطة البحث

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان  +عمل شخصً للطالب
العمل الشخصًٌ :عد الطالب بحثا فً أحد عناصر المقرر
المراجع:
محمد سلٌمان الدجانً  ،منهجٌة البحث العلمً فً علم السٌاسة
عامر مصباح ،منهجٌة البحث العلمً فً العلوم السٌاسٌة و االعالم
رشٌد زرواتً ،تدرٌبات على منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة
علً غربً /ابجدٌات المنهجٌة فً كتابة الرسائل الجامعٌة
محمد شلبً ،المنهجٌة فً التحلٌل السٌاسً

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحدة التعلٌم المنهجٌة
اسم المادة :تقنٌات اإلعالم واالتصال
الرصٌد3 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
تهدف إل عاض أهم كيووات تيوولوجيا اإلعالم وانتصال الس يي والالس يي وأهم تطبيقاتها العك ي الةديث
المعارف المسبقة المطلوبة :
كعااف أولي عاك ةول أهكي تيوولوجيا اإلعالم وانتصال ف الةياة التواص ي العاك
محتوى المادة:
الكةوا ا ول :كفاهيم وكظاها
 -1كفهوم تيوولوجيا اإلعالم وانتصال الجديدة

 -2ظاهاة اوفجاا الكع وكات

الكةوا الثاو  :تيوولوجيا انتصال عن بعد

 -1تيوولوجيا انتصال الالس ي

 -2تيوولوجيا انتصال الس ي (انتصال الياب
الكةوا الثالث :بعض تطبيقاتها الةديث

وا لياف الضوئي )

 -1تيوولوجيا انتصانت الاقكي وشبياتها
 -2تيوولوجيا الةاسبات اإلليتاووي
 -3تيوولوجيا ا قكاا الصواعي
 -4تيوولوجيا الكيياوفون

 -5تيوولوجيا البث الت فزيوو كوخفض القوة وعال الدق

 -6تيوولوجيا الفيديو ياسيت والفيديو ديسل ،الت تيست والفيديوتيس ،الفيديوفون...
 -7تيوولوجيا انوتاوت وانوتااوت وانيستااوت
 -8تيوولوجيا الهاتف الوقال والبايد اإلليتاوو

 -9تيوولوجيا الةاسوب ال وة (ال وح اإلليتاوو )

خاتك  :بعض آفاا تطواها
المراجع:
 إٌاد شاكر البكري :تقنٌات االتصال بٌن زمنٌن ،عمان ،دار الشروق للنشر.2003 ، حسن عماد مكاوي :تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة فً عصر المعلومات ،القاهرة ،الدار المصرٌة اللبنانٌة،.1997
محمد بن سعود ،مقدمة فً االتصال السٌاسً
انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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 دلٌو فضٌل :تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال الجدٌدة (بعض تطبٌقاتها التقنٌة)،الجزائر ،دار هومة.2014 ، فاروق سٌد حسٌن :الكوابل ،األوساط التراسلٌة واأللٌاف الضوئٌة ،بٌروت ،دار الراتب الجامعٌة.1990 ، محمد محمد الهادي :تكنولوجٌا االتصاالت وشبكات المعلومات ،القاهرة ،المكتبة األكادٌمٌة.2001 ، هادي طوالبة وآخرون :تكنولوجٌا الوسائل المرئٌة ،األردن ،دار وائل للنشر.2010 ،- Daly, Edward A. & Hansell, Kathleen J.: Visual Telephony, Artech House, Boston, 1999.
- Goldsmith, Andrea: Wireless Communications. Cambridge University Press. 2005.

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االستكشافٌة
اسم المادة :القانون الدبلوماسً والقنصلً
الرصٌد0 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
-

تعرف الطالب على المباديء العامة للقانون الدبلوماسً والقنصلً

المعارف المسبقة المطلوبة :
 الدبلوماسٌة تارٌخ العالقات الدولٌةمحتوى المادة:
 مصادر القانون الدبلوماسً المباديء العامة للقانون الدبلوماسً والقنصلً تنظٌم البعثات الدبلوماسٌة الحصانات الدبلوماسٌة التمثٌل القنصلً المنازعات الدبلوماسٌة والقنصلٌةطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع:
علً الشامً ،الدبلوماسٌة * نشاتها و تطورها و قواعدها و نظام الحصانات و االمتٌازات الدبلوماسٌة *
صالح خٌاط ،معجم المصطلحات الدبلوماسٌةو االتٌكٌت الدبلوماسً
هانً الرضا ،العالقات الدبلوماسٌة و القنصلٌة * تارٌخها  -قوانٌنها و اصولها *
عطا محمد صالح ،فً النظرٌة الدبلوماسٌة
عبد الفتاح الرشدان ،اصول العالقات الدبلوماسٌة
عطا محمد صالح ،اصول العمل الدبلوماسً و القنصلً

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :الثانً
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االستكشافٌة
اسم المادة :االقتصاد السٌاسً الدولً
الرصٌد0 :
المعامل0 :
انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف -

23

-

التحكم فً القواعد االولٌة فً الترجمة

المعارف المسبقة المطلوبة :
محتوى المادة
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االساسٌة
اسم المادة :الدراسات االقلٌمٌة
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم:
-

تعرف الطالب على مفهوم الدراسات االقلٌمٌة ونظرٌاتها
التعرف على القضاٌا السٌاسٌة واالستراتٌجٌة فً مختلف مناطق العالم

المعارف المسبقة المطلوبة :
 تارٌخ العالقات الدولٌة التعاون الدولًمحتوى المادة:
 مدخل لدراسة االقالٌم نظرٌات الدراسات االقلٌمٌة التقسٌمات االقلٌمٌة فً العالم االقلٌمٌة والتعاون الدولً النزاعات االقلٌمٌة االقالٌم الفرعٌة وخصائصها -فً افرٌقٌا  -فً اسٌا  -فً اروبا  -امرٌكاطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان  +عمل شخصً للطالب
العمل الشخصًٌ :عد الطالب بحثا فً أحد عناصر المقرر
المراجع:
عبد هللا االشعل /تطور العالقات الدولٌة لمجلس التعاون الخلٌجً غً ضوء المتغٌرات االقلٌمٌة والعالمٌة
حازم محمد ،المنظمات الدولٌة االقلٌمٌة والمتخصصة
علً صٌح ،النزاعات االقلٌمٌة فً نصف القرن 1995-1945
موسى مخول ،موسوعة الحروب واالزمات االقلٌمٌة فً القرن العشرٌن اسٌا
موسى مخول ،موسوعة الحروب واالزمات االقلٌمٌة فً القرن العشرٌن افرٌقٌا
صالح الدٌن السٌسً ،النظم والتنظٌمات الدولٌة االقلٌمٌة والدولٌة*الواقع ..مبادرات ومقترحات التطور و
التفغٌل
علً ٌوسف شكري ،المنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة والمتخصصة

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االساسٌة
اسم المادة :قضاٌا السٌاسة العالمٌة المعاصرة
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم:
 تعرف الطالب على المحٌط الدولً وقضاٌاه -انخعرف عهي انًٕاقف انًخخهفت حجاِ انقضايا اندٔنيت انراُْت

المعارف المسبقة المطلوبة :
محتوى المادة
-

العالقة بٌن النظرٌة والواقع فً العالقات الدولٌة
العولمة
قضاٌا التنمٌة
األزمة االقتصادٌة العالمٌة
الحكامة العالمٌة
التهدٌدات األمنٌة الجدٌدة
الصراع الثقافً فً العالقات الدولٌة
الدٌمقراطٌة والتحول الدٌمقراطً
السالم العالمً فً عالم مابعد الحرب الباردة
إصالح النظام الدولً

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان  +عمل شخصً للطالب
العمل الشخصًٌ :عد الطالب بحثا فً أحد عناصر المقرر
المراجع:
فهد عبد الكرٌم ،من حصاد السنٌن :أبحاث ساخنة فً قضاٌا معاصرة
بدر الجرتح ،قضاٌا معاصرة فً العولمة
إسحاق رٌاح ،قضاٌا معاصرة
هادي خضراوي ،ابرز قضاٌا السٌاسة الدولٌة المعاصرة
عبد العزٌز التوٌجري ،تأمالت فً قضاٌا معاصرة
محمد نصر مهنا ،قضاٌا سٌاسٌة معاصرة

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االساسٌة
اسم المادة :التنظٌم الدولً المعاصر
الرصٌد4 :
المعامل3 :
أهداف التعلٌم:
انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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 -تعرف الطالب على النظام الدولً وعناصره السٌاسٌة والقانونٌة

المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة القانون الدولً العام والمنظمات الدولٌة -استٌعاب تارٌخ العالقات الدولٌة

محتوى المادة :انبعاث النظرٌة السٌاسٌة
-

مفهوم النظام الدولً والمنظمات الدولٌة
نشأة وتطور النظام الدولً
محددات النظام الدولً
مالمح النظام الدولً فً عصر العولمة
المنظمات الدولٌة ذات الطابع العالمً
المنظمات الدولٌة المتخصصة
األدوار الجدة للمنظمات الدولٌة
الجزائر فً المنظمات الدولٌة

طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان  +عمل شخصً للطالب
العمل الشخصًٌ :عد الطالب بحثا فً أحد عناصر المقرر
المراجع:
صالح الدٌن السٌسً ،النظم والتنظٌمات الدولٌة االقلٌمٌة والدولٌة*الواقع..مبادرات ومقترحات التطوروالتفغٌل
جمال عبد الناصر مانع ،التنظٌم الدولً/النظرٌة العامة و المنظمات العالمٌة و االقلٌمٌة و المتخصصة
غضبان مبروك ،التنظٌم الدولً والمنظمات الدولٌة
حسن نافعه ،التنظٌم الدولً
عمر صدوق ،دروس فً التنظٌم الدولً المعاصر
عبد الرجمن جوٌبر ،المنظمات الدولٌة االسالمٌة والتنظٌم الدولً

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحد التعلٌم المنهجٌة
اسم المادة :منهجٌة اعداد المذكرة
الرصٌد4 :
المعامل7 :
أهداف التعلٌم:
-

التحكم فً تقنٌات وادوات ومرتحل اعداد مذكرة التخرج

المعارف المسبقة المطلوبة :
 منهجٌة البحث العلمً اقنٌات البحث وادواتهمحتوى المادة:
مراحل اعداد المذكرة
اختٌار الموضوع
االشكالٌة والفرضٌات
خطة العمل
انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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طرق جمع البٌانات
البحث الوثائقً
التحرٌر العلمً
قواعد االقتباس
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع:
عبد هللا الكٌالنً /دلٌل الرسائل والطروحات الجامعٌة
علً غربً ،ابجدٌات المنهجٌة فً كتابة الرسائل الجامعٌة
عامر مصباح ،منهجٌة البحث العلمً فً العلوم السٌاسٌة و االعالم
رشٌدزرواتً ،تدرٌبات على منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحد التعلٌم المنهجٌة
اسم المادة :المشروع المهنً والشخصً
الرصٌد3 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
ٌهدف من خالل المقٌاس لربط الطالب بالمحٌط االقتصادي و االجتماعً  ،بدراسة الوظائف و المهن التً ٌستطٌع
الولوج الٌها بعد التخرج من خالل معاٌنتها عن كثب.
المعارف المسبقة المطلوبة :
كل المعارف المحصلة فً المراحل الدراسٌة السابقة تمكن الطالب من دراسة و تحصٌل المقٌاس
محتوى المادة:
 تحلٌل الوضع تحدٌد الهدف ومؤشرات األداء. إعداد هٌكل تقسٌم العمل. االستخدام األمثل للموارد (تقنٌة تقٌٌم ومراجعة البرامج). توضٌح مسؤولٌات كل مهمة. التنفٌذ و الضبط لتعظٌم النتائج. التقٌٌم لتحسٌن تصمٌم المشروع الحالً و/أو تصمٌم مشروع الحق. نماذج لمشارٌعطرٌقة التقٌٌم :امتحان

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :االول
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االستكشافٌة
اسم المادة :الحوكمة العالمٌة
انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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الرصٌد0 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
-

تعرف الطالب على فكرة الحوكمة واسقاطاتها فً السٌاسة الدولٌة

المعارف المسبقة المطلوبة :
 الحوكمة التنظٌم الدولًمحتوى المادة:
 مفهوم الحوكمة العالمٌة مبرراتها ومنطلقاتها االرث البشري المشترك قضاٌا الحوكمة العالمٌة :االمن الدولً -البٌئة – الحوكمة االقتصادٌة ...الخ دمقرطة الحوكمة العالمٌةطرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع:

عنوان الماستر :العالقات الدولٌة
السداسً :الثالث
اسم الوحدة :وحد التعلٌم االستكشافٌة
اسم المادة :اخالقٌات البحث العلمً
الرصٌد0 :
المعامل0 :
أهداف التعلٌم:
-

تعرف الطالب على اخالقٌات البحث العلمً والتشبع بروحها

المعارف المسبقة المطلوبة :
محتوى المادة:
أخالقٌات البحث العلمً
مٌثاق اخالقٌات المهنة فً الجزائر
طرٌقة التقٌٌم :مراقبة مستمرة  +امتحان
المراجع:

انًؤسست :جايعت يحًد بٕضياف  -انًسيهت
انسُت انجايعيت7102/7102 :

عُٕاٌ انًاسخر :انعالقاث اندٔنيت
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